
Közös kertünk: Zala  
– Fenntartható táj(újra)használat 

a Zalai-dombságban  

2014. május 6. 

Szepetnek 



Zala Termálvölgye  

Egyesület 

 Vidékfejlesztési célú civil 

szervezet 

 LEADER Helyi Akciócsoport - 

címbirtokos szervezet 

 Terület: 34 település, 462 km2 

 Lakosságszám: 30.544 fő 

 Tagjai: 101 tag 

 Közszféra: 34 

 Civil szféra: 22 

 Vállalkozói szféra: 34 

 Természetes személyek: 11 

 Székhely: Zalaszentgrót 
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5 partner 
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Egyesület 
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Város 

Önkormányzata 

Georgikon Tanüzem 

Nonprofit Kft. 



„Közös kertünk: Zala – Fenntartható 

táj(újra)használat a Zalai-dombságban” 

• A projekt célja ismeretterjesztő, szemléletformáló 

tevékenységek megvalósítása, mintaértékű megoldások 

kidolgozása, bemutatása a Zalai-dombság 

földterületeinek fenntartható módon történő 

hasznosítása, újrahasznosítása érdekében. 

 

• Projekt forrása: EMVA LEADER térségközi kiírás 

• Koordináló szervezet: Zala Termálvölgye Egyesület 

• Partnerek: Innovatív Dél-Zala V.E., Zala Zöld Szíve 

V.E., Georgikon Tanüzem nkft., Zalaszentgrót Város Ö. 

• Támogatás összege: össz. 50 mFt, ebből ZTE 7,9 mFt 

• Megvalósítás időszaka: 2014. április – december 



Projekt indokoltsága (1) 

• A periférikus, aprófalvas térségek szőlőhegyei, zártkertjei, 

termőföldjei a népességcsökkenés, a gazdasági struktúraváltás és 

az életkörülmények változása miatt fokozatosan és egyre gyorsuló 

ütemben vesztik el jelentőségüket. Több szőlőhegy mára 

gyakorlatilag megszűnt létezni, a többi pedig – néhány kivételtől 

eltekintve – ma már csak árnyéka régi önmagának. 

• A dombhátak túlnyomó többsége 

alapvető infrastrukturális 

hiányokkal küzd 

(megközelíthetőség, elektromos 

energia ellátás, víz és ivóvíz ellátás 

stb.). A helyieknek sokszor az 

ismereteik hiányoznak ahhoz, hogy 

ezek a szőlőhegyek ismét 

gazdasági értékkel bírjanak. 



Projekt indokoltsága (2) 

• Ugyanakkor a hegyhátak komoly építészeti, kulturális, gazdasági, 

természeti értékekkel bírnak még most is. A „hegyi birtok” nemcsak 

mezőgazdasági tevékenységet jelent az itt élőknek, hanem például 

külön közösségi életet is (pl. szüret, majális) vagy éppen a falusi 

vendéglátás alapját. 

• Egyre inkább jellemző a birtokkoncentráció, a laikus illetve nem 

megfelelő használat (pl. akáccal való beültetés). A térségi 

földtulajdonosok jelentős része még mindig szabadulna a megörökölt 

családi birtoktól. A lakosoknak egyre kevésbé van kötődése a 

földhöz, elvesznek az élelmiszer-előállításhoz kötődő helyi 

tudások. 

• A térségben földet művelők, kiskert tulajdonosok egyre inkább 

szembesülnek a klímaváltozás, energiaválság hatásaival (pl. 

szélsőséges időjárás, dráguló üzemanyagok, növényvédőszerek), de 

felkészületlenek a változásokra, az alkalmazkodásra. 



A projekt tevékenységei 



Műhelynap fenntartható élelmiszertermelés témában 

• Tervezett időpont: 2014. év 
második fele 

• Helyzetkép és jövőkép a 
következő témákban: 

• Gazdálkodó települési 
közösségek? Mi az 
önkormányzatok, civilek 
szerepe a mezőgazdaság, 
élelmiszerellátás területén? 

• Kik és hogyan fognak 
megélni a mezőgazdaságból 
a jövőben térségünkben? 

• Tájhasználat most és a jövőben 

• Helyi élelmiszer, helyben feldolgozva, helyben értékesítve, 

helyben fogyasztva? 



Tanulmányút a Zala 

Termálvölgye területén 

•Tanulmányút célja:  
A már létező vagy kialakítás alatt 
lévő mintaértékű (pl. turisztikai, 
mezőgazdasági jellegű) térségi 
dombhát hasznosítási gyakorlatok 
megismerése.  
•Tervezett állomások: 

• Szőlőművelési mintakert - 
Cserszegtomaj 

• Mintakert – Rezi 

• Hagyományos gyümölcsös – 
Óhíd 

• Agroturisztikai szolgáltatóhely – 
Kisgörbő 

• Mintakert - Zalaszentgrót 

Rezi kert 



Fenntartható földhasználati 

ötlettár kézikönyv 

• 106 oldalas, A6 méretű kiadvány, 

10 ezer példány 

• Benne 50 jó gyakorlat, tipp 

lényegre törően, képekkel 

illusztrálva, a további információ 

források feltüntetésével. 

• Az ötletek témájukat tekintve a 

dombhát hasznosítás széles körét 

érintik, de az élelmiszer előállítás, 

a mezőgazdaság prioritást élvez. 

• Pl. Ültessen hagyományos 

gyümölcsöst 



Projekt arculat, kommunikáció 

• Kisarculat (logó stb.) 

• Projekt honlap: www.zalakert.hu 



Helyi termék sátor 3 térségi rendezvényen 



Köszönöm a figyelmet! 

Szabó Tibor 
 

Zala Termálvölgye Egyesület 
8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9., 

Tel.: 83/361-305 

E-mail: info@zalatermalvolgye.hu 

Honlap: www.zalatermalvolgye.hu 

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: 

a vidéki területekbe beruházó Európa 


